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PROLOG.

e v duši kout, kde vždy je trochu vláhy

by sebe tžší pou životem byla,

tam vždycky zpívá nota z mládí milá,

nech trn a hloží roste podle dráhy.

A blažen, jemuž myšlénky a snahy

ta božská vláha manou porosila,

a blažší, kdo v boj, když mu chybí síla,

se rozpomene na ten asyl záhy.



Tam básník najde sebe v svta víru;

co otelo se o duši mu, všecko

tam spadne jako bélmo v blahém tichu.

Tam vných kvt dýchá vni v míru

a zpívá by i plakal jako dcko,

jež v slzách tvá má, v oích záblesk smíchu.



SONETY HEROICKE

Paní Maku Konopnické





Hovor dvou andl.

První

:

Zíš zemi dole? V mraen leží hloubi,

jak slza chví se v jitra zlaté zoi;

co kolem hvzd, ty drahokamy hoí

a perlí deštm ízu boha vroubí.

Bez lesku ona, schladlá matn snoubí

v tu hymnu vesmíru, kde stále tvoí

duch bez konce, šum les a jek moí,

dech kvt svých a zpv ržových loubí.

Co bude z ní? Co z lovka? Ten v žití

se plouží po ní v bolestech a plái,

až s ní se nkdy nazpt v slunce zítí . . .

Druhý :

On pravdu našel pec. Jsa zem stráží

já zel, že miluje ; to k blahu staí

:

ta chvilka naši prázdnou vnost zváží.
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První lovk.

Jej asto duše ve svém snni vídá

:

kmet obrovský, stín jeho tmavý halí

vchod ráje, trpké jeho slzy valí

se do vrásek, jež ryly trud a bída.

Sám plái svému pláem odpovídá

:

»Že nerozšláp' jsem život, prášek malý!

te v obra vzros juž a v trest neustálý

mj fantom píšerný svt starý hlídá.

Já jediný moh' jedním vzmachem ruky

zde uiniti konec žití všemu

a ušeti^-iti lidstvu píští muky!« —

Pro nesmírný mne soucit jímá k nmu ?

Co di, je pravdou! Ale v slzách zraky

lkám: Ote, jak ty byl bych dál žil taky!



11

Babel.

Až v mrana stavba Nimrodova nla,
i íkali : Bh na své nebem pouti

by unaven zde mohl spoinouti,

ji obru paže k hvzdám v}'stavla.

Na štítu vží eta knží bdla
a v krbech vonné hoelo tam proutí,

stl nemoh' íše, mísy obsáhnouti

a koberc nach díví nahá tla.

A knží ekali a hvzdy táhl}'

a vtry valy — klidná nebes výše,

bh stále nešel, žízní knží práhli.

A nejstarší dl: Te j už pijde stží!

A sndli mísy a vypili iše —
a dívky svrhli ped svítáním s vží.
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D e j a n i r a.

»Kdo pronikne hloub tvojí niemnosti,

ó ženo! hnus a vztek se ve mn budí;

tys mohla k netvora se tulit hrudi

a zhrdnout polobohem ! Moje kosti

Mráz probíhá! — Co síla, co mé ctnosti?

O jak jsou bozi ve své sláv chudí!

Zpt v prach a bláto, nebo Olymp nudí,

za zví šla jsi v svojí šílenosti !«

Tak zuil, jeho duše jak noc tmavá. —
V tom sluje u vchodu se kmitl stín,

zve skrá— tam stála v lesku svojí krásy.

A její tvá tak drze vyzývavá,

a nahé prsy •— a juž st^h' ji v klín

a v plái líbal tvá jí, šíj a vlasy.
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Herma.

Na kraji háje blíže eky bdla;

sem chodila se Chloe koupat v stínu.

Kdys vystoupila nahá na mýtinu,

v tom dvojí paž se po ní otevela.

A eho bála se a co pec chtla,

juž stalo se na mechu hebkém klínu;

a slunce klesalo juž do rubín,

šla kol, své štstí Herm povdla.

Te pešly vky, starý kámen puká;

je otluen, své prvé tvary ztratil,

ba udlali z nho boží muka!

A pece západ kdykoli ho zlatil,

vždy, ohlas ples starých, v nm to znlo,

jak pod polibky mladé díví tlo.
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Smr Orfeova.

Dav šílených žen thyrsy místo zbran

jej ubil uštvaného, a pak s tla

šat sedrala mu divá smeka smlá
a v tygr plen jej vrhla. Kolem strán

Se tmly jeho krví. V houští lan

se chvly dsem, hrzou onmla
druž ptaí, skála, která k nebi nla,
se tásla vraštíc hnvem chmurné skrán.

Smr hrozná to a pece velkolepá

!

Žil nadšením a toto gigantické

jej schvátilo a jak bh padl velký.

To lepší pec. Nás uštve závist slepá,

pak o to, co v nás velké jest a lidské,

i nad hrobem se rozum brousí mlký.



A n a n k é.

My nevíme a balvan ten se valí,

jak Sisyfovi pod nohy se ítí,

my kolem skrání a kol íší kvítí

si vineme, on temn duní z dáli.

I bozi blednou, v mlení se halí,

a balvan letí a co v pádu chytí,

to zdrtí všecko. Nechme flétny zníti,

nach rží vína lesk nám nepokalí.

My víme, že všecko lidské štstí

je v hrudi naší. Oi vyjasnte,

íš zvednte, jež vínem pekypla!

A valí se ! My zeli Hdstvo kvésti,

a v náruí, než zhltila nás Lethe,

nám oživnuly divy Praxitela.
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B e r e n i k e.

Na nebi nová hvzda plane v jasu

a zlatým chvostem v hlubinách se ztrácí;

zni trouby, kotle, velký král se vraci,

u iše velký jako ve zápasu.

Ztich' kvasu hluk a vyšli na terasu

;

jen stráži kroky znly ve paláci.

A krále tužby, jako z jihu ptáci

snt starou, jeji hledaji zas krásu.

Strh' závoj s ela ji a strnul žasem

a ona v bázni stála ped nim s rdnim.

»Což neziš vlas mj v hloubi nebes pláti?

Já koupila tvé vitzstvi svým vlasem !«

On: »Chtl bych radj poražen zde státi

a skrývat pád svj jeho rozvlnnim.«



17

G 1 a d i a t o r.

Na mezi vk dvou on vzpímen stojí,

v tvá smrti hledí s pohrdou a nmý,
s tou silou tura, kterou urval zemi,

jsa hotov skonit v malicherném boji.

On pouze velký jest. Ve vidin roji

me kesan víry nesen perutmi

;

on pati v nic a opuštný všemi

jen s grácií se k umírání strojí.

V té chvíli klidu, nežli do arény

on vstoupí, dospl k nejvyššímu snadno.

Juž kráí smle v síly svojí vdku.

Te vidí, v žití jak jest málo ceny,

a neví, barbar, jak vyerpal na dno

ves moudrost minulých i píštích vk.

Vrchlický, Sonety samotáe.
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B i a n c a.

Kdys Cosmo Medici v žen jásající

se bavil tlup. Lidu spousta stála

ped palácem a moi rovna vala.

^>Co chtjí ?« — Pane, zdráhám se to íci

»Mluv!« — Chtjí vidt Bianku tanenici;

vše jala její krása neskonalá,

lid skoro zuí, stráž je doma malá;

co poíti zde? — S mramorovou lící,

V níž úsmv hrál, se ku Cosmovi sklonil

papežský legat. — »Nuže a se stane !«

A dále smích znl, dále pohár zvonil.

A hdu místo Bianky, v téže chvíli,

co pod polibky Cosmy rží plane,

na balkon kostlivce ven vystrili.
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Ballada-sonet.

Snil Achmet, Fatima ku jeho loži

že pišla jako vždycky s íší vína,

le smích jí náhle na rtu uhasíná

a adro chví se, kam svou hlavu složí.

Snil, její lokty jsou dnes ostré hloží

a doušek vína pálí; tžká, líná

je hlava, údy mdlé strach divý spíná,

i umel; jde ped soudný stolec boží.

V tom vzbudil se. Fatima ped ním stojí

a vína íš mu podává jak denn;

i váhá Achmet chvíli v tžkém boji.

Však Fátu neujdeš, si v mysl vštípil

co malý hoch — a zel, jak tásla žen

se bledá ruka — usmál se a vypil.
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Romance-sonet.

Se slinou. Iseult Tristam jel. Kol moe
jak démantový štít do dálky plálo,

v rej delfín sta zlatých jisker hrálo,

v milenc srdcích táhla ružná zoe.

Dl Tristam : »Kéž tak bez trudu a hoe
by vné jaro, drahá, nám se smálo !«

A sotva ek' to, zázrakem se stalo

:

Lo pevn stála dálném ve prostoe.

Tam Tristam Iseult vn obejímá,

a Iseult smavá stejnou krásou záí,

a moe zpívá, plá a tiše dímá.

C*o dál se stalo s nimi, kronikái

si vymyslili. Oba tam kdes v moi
se vnou láskou zpíjí v blaha zoi.
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Hrob Merlinv.

Spí kdesi v hvozd, kde se stále stmívá,

pod dubem tam, kde podleli' dívky áru,

kde zmizel zvolna tlem v stromu tvaru

;

juž dlouhá jeho brada s mechem splývá.

Však v život pírody se stále dívá

:

na zroseny luh, na i^ek modrou páru,

pod krou srdce v ilém kloktá varu

a v korun pták — jeho duše — zpívá.

Když hvozdy rozhlaholí píse plesná,

rýk honby, myslivc a chrt roje,

tu kývá sntí, probouzí se ze sna.

Když milující však mech pod ním hebký

si zvolí k lásky hrám za hnízdo svoje,

zí s úsmvem jak otec do kolébky.
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Arabský motiv.

Od nepátel byl Sachar poranný,

na lžku ležel, zimniný žár v rán;
kdys obrátil se k lože levé stran

a slyšel z venku hovor svojí ženy.

»Co zkusim s ním, jen plá a kvil a steny;

by pošel juž!« — i odvrátil se man.
»Kéž uzdraví jej vná milost pán!«
hlas matin z pravé slyšel roztoužený.

Pak bylo ticho. Sachar v dumy ztrácel

se myšlenkou : co slyšel nyní práv,

víc páHlo než rána v jeho hlav.

Strh' obvazek s ní, než však vykr\'ácel,

na plátno stanu napsal krví svojí

:

»Jsem zcela, matko, zdráv dle vaile tvojí !«
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Bh.

I já jsem poznal boha. Cestující

k nám pišli kejklíi, tož muž a žena;

od prsu vzala dcko unavena

a nkam stranou položila spíci.

Pak stoupla k dveím rovna muenici,

muž proti ní — ó tžká žití cena! —
nž za nožem lí z dlan mu, jak pna
v jich dešti stála ona s bledou lící.

A nože fiely kol ader, hlavy,

kol bok, každý letl jist k cíli,

muž házel, žena stála bez únavy.

Moh' každý smrtí být neb poranním.

I trnul jsem, kdo žen té dal síly

a mezitím kdo bdl nad dcka snním.

<?9





MALOVANÁ OKNA

Slen Marii Kalasové





Introitus.

Cni ku obloze strmá basilika,

sen stedovku z vln všednosti vzneslý

ku hvzdám ; v oknech slunce svity kreslí,

hrou barev pestrých tlumeno v šer vniká.

Tu Michal arcivraha prachem smýká,

tam usmívá se boží dít z jeslí,

sbor svatých s podivnými v ústech hesly

se v kvt vnci s pekelníky stýká.

A na podlaze pestrá svtla hraji. —
Ó básníku, tvé srdce je tím chrámem,

co vniká tam, dív projde barev smsí.

Tak zatopeny v nachu, lesku plají

tvé sny, kterým je pouze život rámem,

a zkájí ve tvém nitru voucí bsy

!
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Rozmary svtla.

Za oltá plným proudem padlo svtlo.

Jak šeré stny v moe zlata stápí

!

]\Inich v okn zašklebil se pod svou kápí

a asu v tvái cos jak nha zkvtlo.

Tak svtlo obou úlohu jich spletlo.

Jak s gloriolou svati táhnou chlapi

u cesty krizové, pod draka tlapy

z apokalypsy tisíc rží slétlo.

V nach taje každá na asketech vráska,

po nahých prsech Maí Magdaleny

svit proudí, vidíš jak se pozvedají.

A v lebce, již má v ruce, zasazeny

jak démanty dva bájné lesky plají,

v šer chrámu kií: Láska! Láska! Láska!
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Svit msíce.

Ser jako píkrov gothický dóm halil,

jak víko rakve lo chrámovou tisknul,

v tom luny oval hlavním oknem blýsknul,

jak v lilii by msíc stiríbra nalil.

Svit ostrý v barev soumraku se zkalil,

na ržích oken zlatou záí trysknul,

na aureolách svtc ohnm výsknul

a moem opálovým v chrám se valil.

Ó svtlo bledé, magické a chvjné!

To není sláva boha vítzící,

to pítmí dumné jest a arodjné;

to odlesk vného jest slitování,

vždy na náhrobcích mají slzu v líci

ti bohatýi v mramor vytesaní!
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Prapory,

Za oltáem jich visí ada dlouhá,

jsou rozstíleny, skoro samé cáry

;

a chví se, slunce jak zablesknou žáry,

jak zlatý prut mnohá ty holá ouhá.

K nim kadidla se zvedá modrá prouha

nad aureoly, berly, nad tiary,

a jako msíc, který stoupá z páry,

k nim hostie se vznáší, žal a touha,

plá, modlitby a hymen hlahol slavný

;

dív zvyklé hromu dl ve bitev vav,
se varhan slavným hromm navykají,

jež jako vodopád zní neúnavný.

I zdá se praporm v té záné sláv,

že vavou války opt povívají.
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Znaky.

Na jiném okn eských pán znaky,

tu ostrev, lekno, bevno a tam rže,

tu z helmy roste v zbroji postat muže,

tam labu vidíš a tam rudé raky.

Skrz heraldické arabesky, draky,

zrak svtla pohru lehce stíhat mže,

tíš barev pestrou a lesk tygí kže

jak hází na zdi slunce dlíc mraky.

Však nesvítí-li v okno malované,

v tch erb stedu jeden vždycky hoí

a jako slunce nad ostatní plane:

Erb kalicha, jak druhdy otci v hoi

jej zvedali, pln krve Tvé, ó Pane!

Tak v srdce plá nám nesmrtelnou zoí

!
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Allegorie.

Na jiném poli v ervánkovém svit

Hích plachy skren civí potm kdesi,

Smrt kouli na noze má, ta jej dsí,

za ním se šine, kam on hne se hbit.

A nad tím výše slunném na pažite,

kde ptáci letí, v dálce šumí lesy,

ve odkvetlých juž pampelišek smsi
se smje v plenách rozhalené dít.

Jak ruikama v pampelišky tepe,

sta hvzdných vlok litá v modrém vzduchu

a pod ním Smrt se svíjí s Híchem v boji.

A nad tím v mraku jakés božství slepé

dla otevenou nastavuje k uchu

a pod tím nápis: >^Vše je marnost !<^ stojí.
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Soud.

Na jiném okn soud je malovaný,

jak ve vidní Danta žil a Snorra,

ve stedu údolí se vznáší hora

a na vrcholu Bh dlí rozhnvaný.

A s mei andl sbor s každé strany

tl klubko vrhá v tmu, již blesky orá.

Ser v chrámu byl — te oknem bleskla Zora

a strže pekla byly zlatem stlány.

Bh v mracích usmíval se. Kolem tah
mu hrálo to jak otce soucit sladký,

a rže kvetly po té hory svahu.

A v zlatém prachu, jenž se v svtle kmital,

se zdálo zatracenci šli v ráj zpátky,

ba Satan sám v tm paprsku se chytal!

Vrchlický, Sonety samotáe.
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Poledne.

Zní vodopádem hlasný hlahol zvon,

chrám oteven phi jasu je a svtla,

vše okna v barev bachanalu zkvetla,

jdou v závod tony barev, zvuky ton.

Lid tlaí se ven na námstí v shonu.

Chrám skoro prázdný, slunce záe vmetla

na každý oltá požár, svatým spletla

na hlavy vnec z jisker million!

Pojd, duše, teprv te se modlit budem,

ty dcero pohanských a zašlých svt,
ty velo vonných na Hymettu hloh.

Víc nezbude nám v tom poznání chudém,

jen stále výš, jen k rozmachu a vzletu,

snad pece dojdem k neznámému Bohu I
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Reflexe.

Ty zvyklá hymnám Sapfy, Bacchylida,

ím tob svt zde m}'stický a cizí,

ím tob Madon hvzdotkané i-ízy,

strom poznání, jejž vina a trest hlídá?

Slyš, v chóru zpv — a jiný s ním se stídá!

Smr v lánu svta velkou že svou skhzí,

jsme dti viny, pádu, zla a hlízy,

my eknem život— prach nám odpovídá

!

O Taygetu vy srázné, skalné tesy,

ó žití rozkyplé po vesmíru,

ím vám ta rada bledých muedník?

O laury, rijže, závody a plesy,

kdy lovk v sebe ješt choval víru,

jak nept vám zpv jásotu a dík?!



36

Postranní okno.

Ku balvanu si sedli eremiti

a ruce, oi vzhru k Pánu vzpjali,

by nasytil je, a v tom mezi skály

se havran snáší, jenž je denn sytí.

Chléb ve zobáku s oblohy se ítí,

i vzali jej. a vespol požehnali,

a lámali a dávali a brali,

a modlitbou se vdk jim v srdci nití.

My rovnž, eremiti ideálu,

prosíme o chléb v strádání a žalu,

bušíme darmo v srdcí tvrdou skálu.

Však ím víc k nebi šlehá duší plamen,

ím svt chcem tisknout v rozptí svých ramen,

tím v údl tvrdší dostáváme kámen. .



37

Te deum . . .

T Boha chválí vesmír beze hrází,

vzduch, zem, ohe, voda, azur, ptáci,

když vzniká záe hvzd i když se ztrácí,

tvor, který Htá, bhá a se plazí.

A z lidských srdcí jako z puklé vásy,

a z lidských mozk vzatých v stálé práci

jde hymna chvály, která utrmácí

zpv andlský, tak ve sázku s ním vchází.

I myšlenka jež tob rouhat zdá se,

zas velebí t, nebo ve svém vzdoru

zas tvojí silou svrchovanou plane;

Jak obstát v díle tvého záném jase?

V n duch se dívá skrze tíse spor

jak msíc v chrám skrz okno malované.
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Sarkofágy.

Jak boh sochy skácené zde leží

ad eských král, oko v prázdno zírá,

me pádný ruka keovit svírá,

lvi kamenní u nohou sen jim steží.

A svtla paprsk pes tvá když jim bží,

tu mramor chví se jako spící lýra,

jim gloriola kolem hlav se sbírá,

jak s msíce když samé stíbro snží.

A venku zaznívají kladiv rány,

ruch tžkých voz, klopot denní práce,

tam povždy jako druhdy lid je v potu.

A y hluku tom ti mrtví spjí sladce,

co svží silou, láskou ku životu

vk nový svoje otevírá brány.
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Felix culpa.

A s Evou Adam na jiném byl poli,

strom poznání pln plod mezi nimi,

had šupinami tásl blysknavymi

ve tráv svinut jako ve svévoli.

Le košatého stromu na vrcholi

juž holubice chvla kidly svými,

co symbol vykoupení, a skrz dýmy
jas prarodim tkal juž aureoly.

A stranou kleel svatý biskup jeden,

»0 felix culpa« z úst mu nápis bžel,

hrál malý králík v tráv vedle nho.

A na všem pocit spokojení ležel:

Za malý hích tam velký mli eden,

had králíka— a biskup chleba z všeho.
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Okno nad oltáem.

Skrz oval jeho, který hoí zlatem,

se nejdív^ slunce první paprsk dívá,

v rej barvám druhých oken ile kývá,

v n ervánek svým rudým šlehne šatem.

A msíc bledým svojím majestátem

a záe hvzd v nm plná odpoívá,
že ekl bys, tam jist Bh se skrývá,

jej halit kadidlo výš stoupá s chvatem.

Níž hroty, kíže, vížky, arabesky

hlavního oltáe se v prales kupí,

bez postav ono, jednobarvé, ryzí

Ve chrámu pítmí vrhá samé blesky

:

Tak pravd bližší jest duch, po níž úpí,

až v samém svtla veletoku zmizí.
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Alleluja!

Hmí varhany a klenbou se to valí,

kaskády zvuk bouném ve hlaholu,

a svatí v oknech, zdá se, pjí spolu,

a je to hymnus velký, neskonalý.

Jak moe chytlo by se mezi skály,

to huí, tryská, k stropu letí, dol,

jak nebylo by smrti, bídy, bolu

a svty by se v lásce objímaly!

Na okn malovaném Martin dává

pl plášt žebrákovi, svtla hoí,

kadidla dýmem stoupá k nebi víra.

Však žebrák živý venku neustává

se chvti zimou, žen na nádvoí
u prsou bledé dít hlady zmírá.
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Tradidit mundum disputationi eorum.

Na jiném okn v oblouk rozepjatém

sta mudrc nad atlanty a globy,

ti mi kružidly, cos v knihách robi

a disput vedou nad lebkou a hnátem.

A vedle nahý muž, jenž tesá dlátem

a skálu nici k nebi marn drobí,

pak známé dít, symbol lidské mdloby,

pelévá miskou moe s marným chvatem.

Ó tžká pravdo! Co tu shon a trudy?

Co práce, pot, co domnnky a bludy?

Lip hoch má, jenž se za motýlem honí.

Ted otevel kdos dvée — lépe jesti

zít v hnízdech ptaích, že je vskutku štstí,

že kvetou jablon a bez že voní.
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Hra barev.

Jen teprve když svtla píval tryská

za okna úzká, peste malovaná,

ve barvách zahoí jich druhá strana

a leskem na protjší stranu blýská.

Tu rozházená perel celá miska

do pole amethyst, svtlem psána

tu celá báse, še v ní zadumána
se modlí, mod tu zpívá, purpur výská!

Ser poutá rovnž srdce básníkovo,

jak na oknech, v nm zázrak svt dímá.

Jak modlících se rty zní chorem : Svtlo

!

To svtlo láska je, to pízn slovo,

to zóra úasti a juž to hímá,

bacchanal barev vzplálo to a zkvtlo

!





III

BASN I K A UMNI

J. V. Sládkovi





Suum cuique.

Mám pkný sonet. Duše lesnich pták
v nm hlun jásá

;
jest jak plná miska

záivých perel, hledíš-Ii na z blízka,

a z dálky jest jak bílá hvzda v mraku.

V nm duše milujících bez rozpaku

se líbají, druh druhu ruku stiská,

v nm Faun na flétnu bukolickou píská

a Echo vzdychá, tajnou nhu v zraku.

Mám císai jej dát za pohár zlatý?

i papeži snad za heb Krista svatý?

i dívce za kvt, jejž má na adrech?

Ty lehké trety jsou pec tžké jamo
Juž vím, dám sonet básníkovi darmo,

ten rozumt mu bude nejlíp z všech.
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Cíl u m é n í.

Kdys pravil jsem, že cilem samo sob
jest umní, dnes nemohu s tím zpátky;

le vedlejšími vytoím se vrátky

a za pravdu dám sob jako tob.

Když staí sob, avšak v téže dob
když na skrá parnou vábí vánek sladký,

na reky muže a na lvice matky
v boj za svobodu mní ve porob

:

Tu dostává pak gloriolu svatou,

z Mus Olympu se v archandla mní,
jenž okovy a kruhy drtí patou:

Když ku své kráse ješt Hdkost snoubí

a slzy stírá, v skutek zvrátí snní

:

hvzd liliemi sám Bh skrá mu vroubí.
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Pokraování.

A ješt o umní slovo malé

:

Když poesie vrchovatou iši

jsi lidstvu nalil a ve ader skrýši

zdroj cit tvrdé vykouzlil jsi skále :

Když lovk byl jsi v radosti a žale,

kdo smí ti zazlít, když zasedneš v tiši

a nasloucháš, jak ze sna kvty dýší

i hovoru hvzd na jich pouti stálé;

Jak mnich, jenž kvty lotos a fijal

tkal zlatem do missalu iniciál,

když myšlenku svou smáíš v nach a duhu;

Jak ínskou vásu purpurem a tuší

a smsí brouk, motýl a kruh
když zdobíš ji a vdechneš pec tam duši?

Vrchlický, Sonety samotáe.
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Co dobrá báse ?

Co dobrá báse? — List na krásy stromu,

jenž zelení se nesmrtelnou smje
;

ji zídka vichr asu dol schvje,

vždy skví se v djin idylle i hromu.

Kdo zoufalý na skalném žití lomu

zabloudí pod strom v tísni beznadje,

chlad ovane ho, v srdci pták mu pje,

mír schvátí ho, jak šel by z poušt dom.

Nuž trhejme si z duše tyto listy,

nech mnohý sežloutne, však pece mnohý

v své kráse zbude neskalen a istý.

By všecky zvadly i vzdor naší snaze

a spadly dol na poutník nohy

:

pec lehej pjde se jím na tom sráze.
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První socha.

Rád vidl bych jej, vztyen nad propasti

jak pod sebe se dival v chaos, hmotu,

jak v phié síle bez vrásek a potu

vzpáh' mocnou ruku moi nad oblasti.

Jak pojal celek nespokojen ásti,

a svty z bezdna volal ku životu,

hvzd legiony jako ptai notu

jak v soulad rovnal a se nedal másti

Ó sochai, ó vštci, myslitelé!

Jak daleko jsme všichni od pravzoru

té první síly, první vle smlé

!

Jsm.e v poutech asu, vzni ve prostoru,

a nejlepší, co v nás ctí vky celé,

je tíš jen rozpraskaných meteor!
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Než zaal jsem pekládat '>Ráj«.

Za lunem tvým, ó miste, dvojí íší

jsem prošel juž a ruka má se chvje,

tvé mystické a velké epopeje

když poslední zpv eským slovem píši.

Z tmy pekla, až kde sladké vtry dýší

zemského ráje, prutem arodje
mne vedla láska k tob; v hvzdné reje

zda síla kídel staí v sféry vyšší?

Jak v Beatrice tvojí úsmv sladký

a v Svtlo, ped nímž cherub sílu ztrácí,

smím zítelnici pohroužiti stinnou?

Jak druhdy Andl opásal t ttinou,

já láskou k všem se opáši v té práci

a myšlenkou, že jdu v svj domov zpátky.
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Hnízdo.

Nad tunelem, jenž v erné zeje skále,

jímž ve dne v nocí s rachotem vlak letí,

nad ernou ímsou v loktech sporých sntí

se chytlo jako zázrak hnízdo malé.

Vlak denn hímá cestou svojí dále,

sloup dýmu, jisker jemu ve záptí,

le nad tunelem slyším ptáe pti,

v mrak dýmu zpívá sladkou píse stále.

Tak, básníku, nad adry doby naší,

jež chví se klopotem a shonem, boui,

si hnízdo myšlenek stvo a sn zlatých;

Hvizd stroj, kladiv ruch t nezaplaší,

dál zpívej krásy zvst jak ptáe v koui
nad temnem srdcí, všednosti snem spjatých.
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Siesta.

Jsi žitím unaven anebo prací?

Máš potu plnou skrá, šat plný prachu?

í zoufáš snad, že nezaplane v nachu

lem obzoru, jenž kolem v tmy se ztrácí?

Což nadje tvé více jsou než ptáci?

Sta odlétlo jich v boue prvním vzmachu,

však jiných sta juž v hloubi tvého strachu

se s novou písní v strom tvé duše vrací.

Tvá siesta bud k nové práci brána,

však nebu delší než stín o poledni,

než po slavíku kohout zane z rána.

Bud kratší, než se vystídají stráže,

bud stužka jen, jež kvty v celek váže,

jak Petr tešni — ty ji rychle zvedni!
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Rým.

Rým verši pipínáš jak sliné žen

šperk safírový, v nmž se nebe zhliží,

jej hrav pipínáš a bez obtíží,

by v pestrých barvách zahrál v každé zmn.

K tvým nohám on si lehne neprodlen,

jak poslušný chrt svoje nohy skiži

ped kastelankou, která zlatou míží

se dívá v lesy, k modrým horám denn.

Tu cítíš, že jen pravdu básník pravil,

jenž dl, že rým je všecko, beze behu

bys bez nho se moem šírým plavil.

S ním ale cítíš svžest, vni, nhu,

zpv dívek, hudby vír a kik a šprýmy,

rej fandanga pod stromy ztemnlými.
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Po petení knihy ^'Na prahu ráje«.

Rým pojit k rýmu — Ne, to všecko neni

!

Myšlenku brousit v diamantu hrany,

až opálem to blýskne na vše strany,

jas v duši, v oko lejic oslnni:

Dech rži, úsmv divi, dcka snni,

vše, ím jsou bludných hvzd paprsky tkány,

im labut na vod kolébány,

je v písni tvé. — Však svží rozhorlení,

Jež divn šlehne, jako když se blýská,

hnv mezi slzami ve oku kalném,

jak tuhá pst, kdy do kemene tíská:

Ten záchvv síly, jež zní tvojím steskem,

to tón, jímž vítzem jsi v boji palném

a plesem všech v tom dlouhém postu eském.
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Prší!

Hle, prší! — Den je šedý, nebes clonu

jen déš protkává jako tenké níté

a kapka v bláto splývá okamžité,

jen okapy zní v jednotvárném Umu.

V den taký nejvíc v upomínkách tonu

na minulost, jež roztáhla své síté,

a píse má jest bosonohé dít,

jež chytá motýle sn v rychlém shonu.

Sem staré víno, ale verše nové

!

Verš nejlepší je véno smrtelník;

to nektar, mana, rosa, nech svt bláto.

Bez verš, v, b}' nestál život za to,

a s nimi nerozeznáš purpurové

své víno od nachových dívích rtik.



58

Uspokojení.

Když Petrarca neb Camoens znlky psali

a Shakespeare i náš KoUar, v celé moe
se rozvlnil jich ples a jejich hoe
v sfér hudbu rostlo, ím v své písni lkali.

My velkých duch epigoni malí,

jimž vné svtlo kmitá mdle a spoe,

když hora nechce k nám, musíme k hoe,

však stoji za to, bysme v pou se dali.

Když jini zlatou vylámali rudu,

snad mnohé zrnko najdem, hvzdou malou

jež svítilo by v žití trud a nudu.

Klín drahokamy když ne vrchovatý,

niy aspo tou se spokojíme chválou,

že na sandálech blýská nám prach zlatý.
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Slen Klementin Kalasovi.

Když gladiator vstoupil do arény,

kde za krásnou smrt musil dát své žití,

co byl mu jásot davu a co kvítí,

co úsmv caesara tak vykoupený?

Le soudruh v boji k nmu naklonný

když s pohledem, v nmž soucit plá a svítí,

mu tiše dl : Ty mžeš slavn míti,

v tom uznání ml nesmrtelné ceny.

Být uznán davem, los je k závidní,

le umním být pochopen, to cílem

je svrchovaným umlcova snní.

Zde mžikem získá vše, co žitím ztrácí,

a šastný sklonn nad svým vlastním dílem

se k svému zdroji, v domov vlastní, vrací.





IV

EROTICKÉ BUBLINY

b v E ZENÉ





Tarantella.

Básník.

Vlas ti lítá kolem ela,

slunce tob hoí v oku,

stužka v letu, noha v skoku,

v jedné vln útvar tla;

Motýl, ptáe, blesk a stela

letíš a jen rhytmem bok
ídíš kvapnou tance sloku

maenada jak zdivoelá!

Dve

:

Ach mne tarantella píchla,

v^ chvíli té jsem div vzdychla,

v rej se dala okamžit.

Stále, dále v kole hbit,

bez nadje, že bych stichla !

Básník:

Ne, to byla láska, dít!
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Ó milujme !

O milujme ! Dnes, zitra, v noci, ve dne,

ve svadlém listi, na luin svži,

a zlatem vlas plá, a na stái snži,

a blahem hoi tvá, a hoem bledne.

Je láska rže, blažen, kdo ji zvedne,

je motýl, šastný je, kdo za nim bži,

je iše, kterou vyprázdníš jen stží,

je zdroj, jenž v propasti plá nedohledné.

Nech rže trny má, nech motýl zmizi,

nech iše stále plná jed má na dn,

nech zdroj t mukou Tantalovou láká:

Ten zdroj slast skytá nejvyšší a ryži,

a iši, rži opojíš se snadn

a motýl vláká do hvzd, za oblaka

!
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Vely-sonety.

V mé staré hlav bzui sonety —
vel v úlu roj. — Co dlat? — Pustím jej ?

Tvj vyhlídly si smavý obliej

a vší se ti záné na rety.

Že posud nemám rozum? — Klevety

Jak zadržet jich skotaivý rej,

vždy pouhý rozmar, starý arodj,
je posud pánem mým jak ped lety.

V tvém srdci znlky místa hledají,

což neznáš báj, že v adrech Madonny
se slední vela skryla potají?

O nediv se, že k tob spchají;

v, cestou v tvoje kvtné záhony
svá žahadla vždy doma nechají.

Vrchlický, Sonety samotáe.
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Sklo hlavu!

Sklo hlavu níž, by záný úbl šije

se mihnul snivým leskem liliovým,

já v ouško ržové ti nco povím,

co nevysloví žádná poesie.

Nech, a muj ret se v tvoje vlásky skryje

a rozeí je každým dechem novým,

jak padá elf v pel zlatý do lilije,

tam polibek sle kídlem motýlovým!

Ten motýl polibk mých na tvé pleti

pel nechá, záplavu to purpurovou —
ó nesplaš mi jej, kdo ví, kam si sedne?

Víš, motýle je tžko zadržeti,

ten v každé chvíli kvtinu chce novou,

a tlo tvé jich prales, kam zrak hledne.
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Sotto voce.

altro non calme.

Dante. Purg. Vlil. 12-

Rád spchám denn z hluných uh'c vavy,

kde tichý domov s družinou sn eká,

ve starých knihách motýlem duch tká,

než v my.šlenky kvt klesne plápolavý.

Kde všecko smíí jeden pohled smavý

dvou sladkých oí, z kterých míru eka

mne stápí v hloubku nhy, kde mne leká

jen hodin ruch, jež spjí kol mé hlavy.

Jak v zámek zakletý po dlouhé pouti

bych šastn dojel — nechám boui douti,

bít v okna sníh a vichr lkáni vzrstat;

A myslím: To jsou boue dne a vení,

záš, urážky a tíha práce denní;

te doma jsem — ty musí venku zstat.
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Víš si rady?

V, nožka malá pod tvým erným šatem,

jež prohledala punoškou svou bílou,

tak duši moji divnou jala silou

a smysly moje zmátla divým chvatem.

Že ani hloubkou oí, vlas zlatem,

ni ei tvojí sladkou hudbou milou

jsem lapen nebyl v sí tvé krásy ilou,

ni postavy tvé luzným majestátem.

Co nového je, ptáš se, v písni této?

Juž Puškin stžoval si na nožku,

jí vrhnul v ob žití svého léto.

A Musset rád ml snžnou punošku,

když pkn utažena. Víš si rady ?

Jsou básníci juž stejní vždy a všady.



Láska v jeseni.

Zas v hustém listí tmavý hrozen kyne,

žár léta v jeho zrna skryl se celý.

O kdož jste milovati zapomnli,

ó pojte, dokud as je, v loubí stinné I

Ku lásky hodm jese tóny jiné

a barvy jiné má, ztich' bzukot vely
ve plném úlu, ptáci onmli;
snad proto tsnej šíj se k šíji vine.

Máj v lásce nesmlý byl hošik mladý,

a léto píliš divé nahým klínem

jen lákalo, však neskojilo vášn.

Le jese koketn své skrývá vnady,

co prohýíš jí v loktech prostopášn,
vše nauí t zapomnít — svým vínem.



Veer.

Zas konen jsem dokal se té chvíle,

kdy mohu sníti hlavu u tvé hlavy

a veerní se dívat do záplavy,

zít, modrem jak se nití hvzdy bílé.

A zase ptát se: Jsem-li bližším cíle?

A jsem-li v skutku, je-li cíl ten pravý?

V mé hlav tmí se, stín da.vy, davy

se hrnou ze dna duše zasmušilé.

A skoro chvím se. Náhle však mi lékem

jest pohled v zrak tvj, ten mne pochyb zhostí,

o dno mé duše rosou klidu zvoní

:

»A lásky mé kvt v srdci tob voní

svým vn svžím, nekoneným vdkem,
on poesií tvé jest povinnosti.

«
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Tiché blesky.

My sedli jsme eky na pobeži;

pod tmavým nebem erné stromy stály

bez hnutí, smutkem sotva oddýchaly

a mraky dral se bílý msíc stží.

U nohou ostré stíny dom, vží

se chvly v eky vlnách, které spaly,

jen tance svtlošek ve koví hrály,

že ek' bys, kdos tam se svítilnou bží.

A na obzoru v nebe hloubi ztmlé
blesk za bleskem se míhal slavn, tiše,

jich odlesk zel jsem ve tvém oku vlahém.

Pes prsty mé tvé slzy tekly velé.

O slzy, blesky z jediné jdou íše,

ty vští krásný as — ty tekou blahem

!



v zátiší.

Tak vedle tebe sedt hodin adu
a pozorovat tichou tvoji práci,

a vdt, chvíle že jsou rajští ptáci,

již nesou štstí na svých pírkách vzadu:

To blaho nesmírné, jež nejvýš kladu.

Má duše modly všech svých tužeb kácí

a v tob zakotvena v mír se vrací,

je tichá jako lesy pi západu.

A asem stihnout šedý safír oka,

jak s tichou nhou tkne se mojí hlavy,

jak ptaí kídlo vodní plán spící;

A pec ti patit duše do hluboká

a vdt, že, co tají šer ten smavý,

je láska velká, tichá, vítzící!
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V stylu Petrarky.

Kdy vyzpívám svou velkou lásku k tob?
Rci, duše, kdy se zem z kvtin vydá?

Na nebi hvzd se vná hlídka stídá

a mrtví láskou chvjí se i v hrob.

Jen dobro šijí tvoje ruce ob
a krása vná každý sen tvj hlídá,

a duch-li duchu v souhlas odpovídá,

pak s žádnou písní nepostaím sob.

Neb dobro chci jen a jen krásu hledám,

tož musím, an zím obé v tob žíti,

vždy lásku zpívat, již mé srdce skrývá.

A proto rád u tvojich nohou sedám,

bych z oí tvých moh' vznt a sílu piti

k té vné písni, jež se nevyzpívá.
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Filosofie lásky.

Te když tvá hlava polibky juž sytá

s mých šastných ader klesá v unavení,

te v nejsmlejších tužeb vyplnní

ty mníš, že slza na dn íše skryta;

Ze ono blaho, vteina jež skytá,

pec nevyváží léta tuch a snní!

Snad pravdu máš, vždy v árném ozáení

co minulo jak slunce mroucí kmitá.

Le netru se; kéž krásnjší jen stále

se minulost zdá tob, jakou básní

ti bude život potom! S myslí vdnou

Ty v smrti teprv poznáš dokonale,

jak šastni žili jsme, a ten cit zjasní

ti úzký hrob i vnost nekonenou.
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Flirtation.

Bu požehnána ta vjíem rána,

mn milejší než slovo lásky smlé,

než studu rže na tvém bílém ele,

než chvjící se dla mi v pozdrav dána.

To árný kli, jímž lásky tvojí brána

se hrakou otvírá v své kráse celé;

jí z duše mojí beznadjí ztmlé

rozkoše aureola vylíbána.

Když všeteného vjíem jsi klepla,

to duši nžný kyn byl o krok zpátky,

by takým kouzlem náhle neoslepla.

Však zatím dl ten vjíem zvuk sladký

To pec t nezastraší, hloupé dcko,

zkus ješt jednou a je tvým juž všecko!
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Vnost lásky.

Když smrti zmar, jenž hranicí jest všemu,

se netkne ducha, kterému z hvzd blýská

vstíc nové žití, ó tu jist stýská

se v íši hvzd po zdejším žití jemu.

Tam prostoru v tvá patí nesmírnému,

z hvzd myriád kde život vný tryská,

ó jaký div, že ducha touha stiská

zpt dol k tlu v hrob zemdlenému.

Tak Hero s Leandrem zas znova žili

v Romea nze a v Julie plání.

V nás zbytky lásek z dávných vk klíí.

A polibky, v nichž oni vymnili

své duše v nesmrtelném objímání,

jsou naše! Vností duch po nich kií!
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Jarní lásky.

Co lásky bloudí zjara v stínech les!

Jak málo však se doká vyplnní

svých sn a tuch ! ást vtší v podjeseni

zas opadá jak lehké zvonky vesu.

Co polibk a objetí a ples,

co hlasných písah, sladkých zamlení,

a v t vše spadá, kde se Lethe pní,

a v srdcích pouš, o štstí ani hlesu.

Co dlá píroda jen s tmi žáry,

jenž stromy živí, z nichž plod nelze trhat,

zda v jiné zas je spotebuje tvary?

Ci bez trestu jí dovoleno jesti

v své choutce tisíc okamžik zmrhat,

z nichž lovku by jeden stail k štstí?
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Vné žití.

Když vše se kácí v noc a zapomnní,

jak lásku, o níž, vna že jest, díme,

si pro vnost, ó drahá, pojistíme?

Bez voní dél i ptaí trvá pní.

Stisk ruky, objetí a políbení,

noc, v které hlava vedle hlavy dime,

zda tímto ke dnu moe dostoupíme,

jím.ž láska naše jest, jíž beh není?

Ó nyní chápu asto v nocích tmavých,

kdy jizbou jen tvé šíje úbl svítí,

tvé náhlé mlení, tvj smutek náhlý.

A ve objetích nhy plápolavých

tvé slzy, rosa v kvt mých tužeb zpráhlý,

jsou sestry hvzd a kií: Vné žití!



SONETY IDYLLICKE

Janu Likkovi





tyi vky lidstva v lese.

Kryt kozí medvdí v sted skalných tes

spl lovk pravku po divém honu,

ve vichr kvílení a sntí stonu

noc bounou trávil v úzkosti a dsu.

Cas minul. Nymfy sply stínem les,

Pan zvedal zvdav hustých sntí clonu

a stromy chvly se pod deštm ton
a mech se tas' pod díví nohou v plesu.

A pešly vky. Tu eremit tajil

se v skalnou sluj a v tísni starých strom
šat andl zel plát a ráj si bájil.

Te starý hajný— celá poesie! —
zí kouem dýmky, když jde z lesa dom,
jak slunce žnekám zlatí nahé šíje.

Vrchlický, Sonety samotáe.
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Štdroveerní motive

Klid v ulicích, juž krámy uzaveli,

jen v jednom náhodou tam ješt sviti;

bliž pikroíš, tam rakví ad se tpytí

a vniká oste \' ulice šer stmlý.

Sám k domovu jdu, chodec osamlý,
kol skladu rakví kmeta vidím jíti,

tvá jeho praví, jak je hoké žiti,

na zdraném šatu vlas jeho se blí.

Kol ady oken plají v svtel moi,
kol stromku tam se dti zástup kupí,

svých pání každý te se dívá ke dnu.

Co as ten žebrák, jenž dnes hladem úpí,

si peje na ulici ve svém hoi?
Zde snadno hádat — tam tu rakev jednu.
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Legenda-sonet.

Dí legenda: Pán Ježíš do nebes

když vstoupil, všickni ptáci za nim chtli,

tu svatý Jan dél, strpení by mli,

že on je s sebou vezme v rajský ples.

I ekali, a koví, luh i les,

vše kraje zvuným jásotem jich znly,

le brzy ptáci v smutku onmli,

neb chytrák Jan se bez nich v nebe vznes'.

Co svatý ek', to vili jak dti,

a rychle v závod spli vykieti

své perly zpvné v ráje pedtuše.

Nám rovnž v dráze žití božství slepé

na štstí nadj hází do duše,

a nám než ptákm nevede se lépe.
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Pastel.

Kontury díví mladé hlavinky

na knihy okraj kreslím roztržit—
pl dve to a zpola ješt dít,

dle dlku v brad šotek malinký.

Fuxie drobné, rudé plamínky

jí s klobouku na ílku hrají hbit,

zrak modrý v kvt se dívá roztržit

skrz žlutých vlásk svtlé pramínky.

Te nevím vru, zdali v skutku žila,

i fantasie má ji vykouzlila

ve líném snní v dýmu cigarety?

Te hošíka k ní — cítím, bez jak voní,

hrají si v drápky a nad nimi kloní

své slunenice plápolavé kvty.
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Dcera poušt.

Jde pouští, písek žlutý hoí zlatem,

svit slunce rozlit spí jí v oblieji,

jak písek zahndlé jest hrdlo její,

prs klenutý se dere tsným šatem.

Plá amulet na ele stužkou spjatém

a koraly a penízky se chvjí

na skráni jí, svým zvukem provázejí

krok, poušt bodláím jen^ spje s chvatem.

Pouš v dálku pne se, vzduch se tese žárem,

jde rychle, krev jí v žilách buší varem,

zrak její blesky a krok její vlna.

Pouš kolem, nad ní obzor bezoblaný . . .

Kdo vrhne se as na ta adra plná,

ký emir poušt i který lev laný?
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Starý muzikant.

Kol jeho okna asto krok mj spje,

v nm zamihne se šedá jeho hlava,

nad klavír ukláni se a takt dává,

pták zpívá v kleci, pekiet ho chtje.

Den po dni jde to podle obyeje,

dnes tmavá hlava ped ním, zítra plavá,

tvá jeho stará, hladká vždy a smavá,

všem poklad svojí zkušenosti peje.

Do, re, mi, fa, tak ve promnách stálých

to jizbou zní, co se zdí usmívají

se staí misti z rámu naernalých.

Však v nedli je sám, ten den mu bájí;

tu vnoí se, a nic jej nevyruší,

vt božské hudby, jež jest lékem duší.
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Pikantní klepy.

Na laviku, kam prvni stíny padly,

si sedla, knihu záminkou jen vzala,

a sotva v trávu klesla nožka malá,

stál za ní juž jsa open o zábradlí.

A plesem roztál obliej mu svadlý,

e, kapka za kapkou, se z úst mu drala

jak vzácný likér, pi emž v srdci vzala

se žár síla, které dávno schladly.

A ona naslouchala rozpait
jak žena lan, s podivem jak dít;

jen vjí byl jich zpovdnice stnou.

Pl satyr, seladon pl krásou slepý,

on oekával s duší rozechvnou,

až vjíem ho klepne za vše klepy.
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Popelení steda.

Vír tance, hudb}- jásot, maškar davy,

vše letí ješt hlavou jeho, v které

se zaíná mu tmíti, do únavy

jej skolébal}- rzné dojmy steré.

Ted otevel zrak, matné jitro šeré,

den nevlídný a šed popelavý,

8 ním nuda, nechu, proud hoi^-kosti dere

se v srdce, jež se vzpomínkami baví.

Co kvt rozšlapáno po parketách,

co srdcí rozdupáno a co lásk}*

zmrháno v kusých a frivolních vtách!

Te táhnou pi:-ed ním zase . . . Samé vrásky,

kde smích byl — maska sšinula se na zem,

i sklonil hlavu a se zachvl mrazem.
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V tom život celý. \'eselá ta nota

se brzy v dsnou zvrátí dissonanci,

o berlách plíží se, co létlo v tanci,

a z parket se to divn v bláto motá.

Ta Columbinu a ten Pierrota

zde hraje, sladkou lásky vrká stanci,

však jeden pohled vážný do života,

smrt hnátem takt juž dává ku romanci.

Ach, jak ten vítr v holých stromech hvízdá,

jak tžké, olovné visí mraky,

ty skvrny v sntích — to jsou prázdná hnízda.

A Pierrot si protel kalné zraky,

tisk' ruce v kapsy — ty jak hlava prázdna.

Zda stojí život za tu roli blázna?
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Divadelní sfinx.

Na sedadle svém každý veer sedí,

vlas havraní je diademem hlavy,

tvá jako sfinx, zrak velký, plápolavý,

a rovnž jak sfinx nemá odpovdi.

A denn lhostejn kol sebe hledí,

a prázdné divadlo, a v nm vrou davy,

se prohlížením rukaviek baví,

ku sousedkám svým ani slova nedí.

Bou smíchu rozléhá se celým sálem,

jen ona klidná, bez pohnutí sama.

Snad za neznámým tká ideálem?

Jde pes jevišt velké dsné drama,

vše chvje se — le ona jako vždycky

své bonbony dál žvýká apathicky.



91

Ztracená stezka.

Od hlavní cesty lákala mne v luka

a byla vlhí, kluzí v každém kroku,

jen husté sítí stálo po mém boku

a slyšel jsem, jak blatuchy kvt puká.

Jak tajná, cizí vedla by mne ruka,

dál šel jsem, žába, zlatý proužek v oku,

vstíc mihla se a tryskla v prudkém skoku,

kde' chi^ástala, slyš! píse jednozvuká!

A vše tak ospalé a vše tak líné,

vrb kmeny shnilé ku bahnu se kloní,

zvuk, jak tu vzniká, unavený hyne.

Zde tichem píroda tvá sobe cloní

a slouchá, as jak tiše nad ní plyne,

jak mrtvých dechem planý balšám voní.
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Mí r.

Gridando páce, páce, páce

!

Petrarra.

Mír bezdný jako hluboká a valná

jsou horská jezera, jak azur smavý,

a jakým oddýchá klín les tmavý,

jejž bleskem vrytý mají ela skalná;

Mír, jehož dna nestihne tucha žalná

ni nadj kídlem, jež se nezastaví;

mír, který zkonejší vše boue hlavy .

a z nhož padá rosa v adra palná

;

Mír taký žádám od vás, horské svahy,

i noci od tebe, z as svého roucha

jež pouštíš hvzdy jako ptáky zlaté;

Mír plný rosy, ticha, sn a vláhy,

v nmž srdce vlastní tluk svj neposlouchá

a s dechem všehomíra dech svj mate.
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Mésíc po boui.

Kdo, pírodo, rozrývá tvoje boky,

nového žití aby vrh' tam sím?
Jak Herkul neseš kHdn svoje bím,
vždy puí stromy a vždy vrou tvé toky.

Hrom duní z dálky jak vzdálené kroky . . .

bh neznámý snad pepad' t, když v zim
jsi spala, zlekána te zvedáš tým,
na tváích rží nach máš pehluboký.

Tak snil jsem. Jarní boue pešla práv
a erné stromy mokré deštm zely

v azurné nebe. Kdes pták hlun zpíval.

A na západ rudé ve záplav

stud zem mel a velký msíc skvlý

na adrech zem v slzách tvá svou skrýval.
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Matutina.

V sted louky sedlo jitro usmivavé

a lehce rozeilo asy trávy.

Plá východ, jakby vlasy ženské hlavy

se kmitaly v safír tni tmavé.

Jak prsvitné jsou bízy zlatohlavé!

Jak dub obrysy ve vzduchu tmavý

!

Jak východ hoí, pln nachové slávy

!

Dav bílých holub vstíc slunci plave

!

Juž tady jest! Zím, clonou ranní páry

jak dívku — zoru — porazilo na zem.

O sílo objetí! ó lásky žáry!

Hle, celý svt juž dobylo si rázem;

po kvtech, tráv tisíc perel záí,

to slzy zory zem na polštái.
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Hory pi msíci.

Po noci té má duše dlouho práhla!

ní hory, hlavy mlhou postibené,

na šijích hvzdy, v nebe, jež se klene

jak safn' t valná, neobsáhlá.

A v stínech pruhy opálové znáhla

se mihnou, tratí — tam se ruej žene,

le zdá se, jak pires luhy operlené

by duch zm své dlouhé ízy táhla.

Te vyšel msíc, stíbra celá plesa

do strání vdech', démanty protkal zídlem

a v chorál zbouil spící harfy lesa.

Já patil na t, zatopenou leskem,

v tvé duši spící andl pohnul kídlem,

snad po svém ráji on se zachvl steskem.
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Léto.

Z kterého bezdna všecky hvzdy váží

noc ervencová? Co jich kolem plane

a v modrý kaHch šera co jich skane

jak svtlošek, jež vánek s rži sráží I

Noc pišla sotva a skrá chladem vlaží,

jijž rže jitra zoou vylíbané

den zvstují, a slunce, jež v nich vstane,

se potká s lunou nebes na zápraží.

Kvt práhne v slunci, plod se nalívá

a zlatá zrnka míhají se v písku,

ba cítíš, kterak onmli ptáci.

Jen za míží, kde park se setmívá,

páv kií a v rej plesný vodotrysku,

jak též by práhli, zí kamenní draci.
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Sonet v ervenci.

Jdu obilím. Jak tiše v slunci zraje!

jdu, s každým klasem cítim, jak to pálí,

kol rozhlížím se, zda as nezakalí

se azurného moe dálné kraje.

Jdu, naslouchám a ve klasech to hraje

a zpívá, zvoní z blízka te a z dáli,

jak na špiky by stoupal klásek malý

blíž slunci chtje být, jež dnes tak plaje.

Juž švadla chrpa, tmavý koukol svadnul

a kalich svlace zaven s meze spadnul,

jen klasy v slunce zí ; snad vdí, teba

Ze toho žáru, aby bylo chleba.

I cítím, zem co trpí, když je matkou,

jak prosa chleba múž být také sladkou.

Vrchlický, Son=ty s.-.motáe.
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Rže v listopadu.

Na vlhké tráv, tžce porosené,

kde kupilo se listi vtrem sváté

v nach žihané a tmav rezovaté,

šperk sledni podjesen zamyšlené,

Jsem rži vidl, poup otevené,

do svadlých list tsné vazby jaté

se smálo a sny všecky jara zlaté

s ním vzbouzely se v duši roztoužené.

O poup, jak jsi dojemné a svži

!

tím krasší, že smrt na všem kolem leží,

ím více listí s holých sntí snží!

Z tvé koruny se taká vn zvedá,

že duch v ní vni všech tvých sester hledá

a na zimu to ani myslit nedá!
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Letní noci.

Kvt lipy v zlatých vlokách zvolna padá

do otevené knihy; vn snivá

do textu básn novou báse spádá

a dvojí rhytmus tichou nocí splývá.

Zrak tká dál pes zachmuená lada

a msíc, zlaté oko, v kraj se dívá

;

duch vzlétá, klesá, hledá, touží, bádá,

hned záí plesem, hned se dumou stmívá;

A nejlépe v té nádhee zde cítí,

že ze všech božství nyní taj zbyl svtu.

Jak táhne vzduchem šeré jeho kídlo!

On záí hvzd je, on je vní kvt,
on jediné a bezedné je zídlo,

kam duše schvácená dnem chodí píti.





VI

básník a svt

J. v. Sládkovi
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V noci.

Jak v noci bezdno kaskády hvzd mizí,

tvých, básníku, v dav hkichý písní roje

se hrnou beze stop; tvé sny a boje

jak Hstí jsou, jež urval vichr s bízy.

V svých dumách svtu stáváš se juž cizí,

a lidem píliš vysoko jsou zdroje

a skaliska, z nichž poesie tvoje

se vylévá co kišál jasná, ryzí.

Však nebudeš lkát proto. Pešly asy,

kdy Chatterton mel a kdy jako stíny

se vlékli svtem vyznavai krásy.

Dnes dlníkem jsi dobe jako jiný,

stup s podstavce, dnes pouze mozek zdravý

a dlná ruka otvírá chrám slávy.
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Svt nebude již ku básníkm jiný.

Svt nebude již ku básníkm jiný,

to pán, jenž mnoho chce a málo dává,

to hydra, které znova roste hlava,

to soudce, skutené jenž žádá iny.

A pravdu má, když smete jako ttiny

tu hav, která bez povahy Ihavá

své limonád íká vroucí láva

a cetku frase mísí do své špíny.

To nepostaí srdce své mu nésti,

a proto juž chtít na nm okázale

klid, est a jmní, ijohodlí a štstí.

Jak velké kolo ve svém bhu dále

on cestou svou jde nezastaven smrtí,

a srdce jako kemen stejn zdrtí!
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Útcha epigonm.

Co zbývá nám? Vše vavin}' jsou sžaty,

jen ku zíváni jsou dnes epopeje,

o lásce veršm se i mládež smje

a drama blátem smýká svoje šaty.

Svt jinak nyni lei svoje ztráty,

ten pije a ten skrbli a ten kleje,

a básnik ztratil ten prut arodje,

jimž davy v sochy mnil v úžas jaty.

Kdo poslouchá, kd}'ž pješ? Sladká hika
jsou svtu verše — však jich pise tklivá,

ó vme ji — tam lidstva mladost žije.

Tam triumfáln ono jaro zpivá,

jež ztratil svt, kde všecka poesie

se do diviho skryla pantoflíka.
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Co na tom?

Co na tom, že tvj skutek orlem letí

a uznání jak hlemýž za nim leze,

co z duše trysklo, blesky dál se veze

a všecka sláva jest jen hrakou dtí.

Jen zamyšlen se naklo ku poupti,

sta bez uznání zlatem vní meze

a hvzdy jako lístky zimoleze

as stejn svje v nic a vše jak smetí.

Bys nemyslil a nepsal ty jak jiný,

svt horší nebyl by o zrnko prosa,

jež pták sezobne s klasu chvjné ti:-tiny.

Bu k všemu bystrý, k sláv své jen líný,

neb její krpj, jež je tob rosa,

je plna žlue, závisti a špíny.
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Co má bába povídala.

Má bába — budiž lehounká jí zem,

sbor andlík a jí v nebi zpívá

a hraje, jak si pála, dokud živa,

když moje vlásky hladívala jemn —

O lese vyprávla petajemn,

kde podivná moc neznámá se skrývá,

jak vejdeš v jeho šero, jež se stmívá,

kdos poliek ti dá, až zní to temné.

Má dobrá bábo, asto na tvou báji

te vzpomínám, až pecházejí oi,

co bloudím v eské poesie háji.

Neb kdokoli tam s novou knihou vkroí,

ne jedna rána, le ze všech stran ítí

se na nho ran jako krupobití!
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asová píse.

v

asová píse — Síp to, na zdabh
jejž vymrštíš do sporné vavy z luku,

bys oko sebe lepší ml i ruku,

šíp netrefí, dav slepý je a hluch.

asová píse — to jest dobrý pluh,

jej zasadíš a vrazíš na opuku

a zlomíš jej ve všedním divém hluku,

když lidstvu líbí se svj líbat kruh.

By básník výdech' dithyrambou smlou
svou velkou duši plamennou a celou,

když národ nechce — tu je všecko marné,

Tu lip je ptaí poslouchati trilky

neb poítati muších kídel žilky

a psáti teba — znlky jednotvárné.
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Ješt asová píse.

Jen nkdy zázrakem vstíc básniku

že pijde s celým srdcem národ celý,

a myšlenku, nad kterou vky bdly,

že provede pak hrav, ve mžiku.

A proto dosti eí, povyku;

ne básník bu, jak vy byste ho chtli,

le vy dív bute velký národ smlý
a k písni vnímavý a k podniku.

Pak padne každé zrno v dobrou pdu,

pak píse každá tisíc vskísí me,
pak asovým snad básníkem též budu.

Le jinak vše to mlýn, kde práci žádá

a v zmatku bhá tisíc prázdných mleú,

však spustit stavidla jim nenapadá.
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Audiatur etiam altera pars.

Je básník nejvíc svtu zodpovdný

za vše, co srdce cítí, ruka píše,

dech, kterým každá sloka jeho dýše,

to svtu on, a šastný juž i bédný.

Smí socha, mah býti nedsledný,

jen básník ne ! Ta, z níž pít dává íše,

je duše jeho, a ta ve své pýše

by nesnesla pláš klamu neprhledný.

Ne nadji svou, bol, ne svoje štstí,

v nm každý pouze jeho život vidí,

on vždycky lidstvu stojí na pranýi.

A proto snad je nejbídnjším z lidí,

však maják též, jenž v noci konec vstí,

kam nejvíc v letu tlukou netopýi.
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Cicisbeo.

Nás zapáh' život, v zákonitý satek

jsme vešli s nim a vrné každodenn

mu sloužime, my odvykli juž zmn
a šastni jsme, když nedle a svátek.

Však pozd veer kdes u zadních vrátek

náš cicisbeo eká neprodlen,

jak pítel domácí, jenž chodí k žen,

se tiše vloudí, by neztropil zmatek.

A jako tento denn dtem nosí

kornouty bonbon a cukrovinek

a s mužem v karty hrá — Ideál vný

Dnes píse pro nás má, již pjí kosi,

pak sonet plný zlatých upomínek,

vše strpí, jen když zstat smí, je vdný.
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Pekelné víno.

Je sláva jako ono víno z pekla,

jež Mefisto dal z Auerbacha sklepu

pít chásce zpité z pekelného epu
a jehož kapka vzplála, sotva stekla.

Je sláva vela, med dá a juž sekla,

je jako záná lilje v bahn klep,

je jako perla ve špinavém stepu —
a pec by bez ní lidská duše lekla.

Xuž tedy pijme — petee-li kapka

a spálí nás, to neškodí, když slávou

zní ironie, blázna zvuná apka.

A pálí! Svt jí nedá tolik pece!

než v slunci státi dlouho s holou hlavou,

je dvakrát lepší láze v chladné ece.
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Na poslední stránku knihy „Z mého herbáe*'.

F. H

Jak pkn všecko tady srovnal v knížku,

co nasbíral po žití pestré niv
;

dle rodu uril vše a spravedliv,

žel, vína svého malou dal nám íšku.

Jsa mudrcem nezapel v sob lišku,

a v život ile, v minulost zí sniv,

ví, cokoliv nám dá, že vezmem chtiv,

a rže skvost neb prostou pampelišku.

Te slzu v oku, te smích na tvái

a všecko, ím jen život ve a bují,

v tom jeho malém najdeš herbái.

Však nco že pec chybí, pozoruji:

hloh s laurem — na však toho tady teba?

trn dá mu svt a laur mu nedá chleba.

Vrchlický, Sonety samotáe.
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Bedichu Smetanovi.

(i2. kvtna 1884.)

Ruch zástup a potlesk, slávy hmní
jest pouhé nic nad v}'konanvm dilem,

kdy síly svoje mí duch svým cílem

a v stínech noci vítá záblesk denní.

Hrot záští, úsmchu a pohanní

jest ješt mí ve tvrím vzruchu ilém,

kdy v hrdostí a s nesklonným týlem

se žije za ideál, pro umní

!

Tys poznal obé. Silou svého ducha

jsi dále šel a tam jsi tvoil svty,

kde jiným zívala sms pustá, hluchá

;

A kvty sypas v šero lidských cest.

Co naše te jsou na tvou rakev sety

v ty. které trháš v symfonii hvzd ?
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NOVE MASKY A PROFILY

Juliu Zeyerovi





H o m e r.

On chybl bohm. Olymp nebyl celý

bez jeho* písn. Orfeus byl zoe,

on ale slunce! Jak bezuzdné oe
své pustil verše na svt rozechvlý.

Co velký Achill, Odysseus smlý,

co smšný Thersites, co zem a moe,
co bitev ruch, co Andromachy hoe,

pád Troje, král purpur zkrvavlý?

Proud epopeje v moe vk ztracen

bez konce hmí a kdes by doznl v hluší,

jak Olympických krátkodechá sláva.

Však slzou jeho rek celý zlacen

!

Ta všem jim vdechla nesmrtelnou duši,

tou v každý vk zas mladý Homer vstává.
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H e s i o d.

Zel velkou ženu státi ve svém snní

;

a silou obí klenul se bok její

skryt hndých vlas hustém ve rueji,

pec tváe nesla známky unavení.

Plec sehnuta jak tžkou prací denní

a svaly strhány se trapn chvjí,

v zrak neznámých hvzd se jí svity lejí

jak soucit v porod vný, vné mení.

I cítil v srdci vzpláti velkou lásku

a soucit nesmírný ho schvátil jemn,
že byl by zlíbal každou její vrásku.

Zpv skivánka jak nad zoraným polem

jej zbudil — Kdo jsi? ptal se s tžkým bolem.

Zjev prchnul již. Hlas neznámý dl : Zem

!
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V i r g i 1.

Mj sladký Virgile, když mezi lesy

byls prvodce mj v krásných dobách mládí,

jak verš tvj, který konejši a chladí,

znél ohlasem skal zamyšlených tesy.

A kukaky žal v odpov znl kdesi

a padající ruej pes kapradí,

že ek' bys, Faun si v houští syrinx ladí,

i nymfy v sítí vedou hluné plesy.

O sladké chvíle ! Stromy jako sloupy

se táhly v šer a víc a více tmly.

Nach ervánku se po nich v ohe tepí 1

Tvé poesie velký dojem skvlý

mi nepokazí žádný pedant hloupý

se svými o tvé pvodnosti klepy

!
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Lucretius.

V nm nesmírné ve velké opojení,

v nm žití pebytek se k slovu hlásí,

v nm hvzdný prostor, okídlené asy
se stýkají ve látky tvrím chvní.

V nm velká Venuše spí. \" její snní

se dívá budoucí vk síly, krásy,

a život v stromy, skály, bahno, asy
a v chaos vlívá její políbení.

On první zpíval velkou píse hmoty

a nepekonán dál ji zpívá posud,

jek moí, vichr hlas to její noty!

A vky jdou jak písek pesýpací,

a bozi jdou jak stíny, bledne osud

a hmota zpt v své ddictví se vrací.
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T a s s o.

O starých pvc naivnosti sladká,

ím bez tebe je píse básníkova?

Lad nauený, zaprášená slova,

ty jediná jsi pravé slávy matka.

Co dnes nám dj, pohádky plná látka?

Kus feerie prázdné! Doba nová

jde lhostejn dál, mluva kišálová

jí nepohne, ni zvuná slova hladká.

Mj Tasso! První obt vzdlanosti

byls mezi pvci; tys nezšílil láskou,

však bojem o to, co je pravé, krásné.

A v posled z písn, která perly hostí,

jsi vyrval vše a spokojil se s maskou.

Tak velké slunce v pusté pláni hasne.
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Shakespeare.

Vždy k nmu zpt! On vše, v nm vše, on hlava

celého horstva ! Kvt má na úpatí,

se skrání ledovou se v hvzdách tratí

pln plod vesmíru, a hmí v nm láva.

Nech chlubné líce sebe víc dme sláva,

ta ani šaška Leara neošatí,

a niemové, králové a kati

jsou hmotou mu, z níž obry vytesává.

Je hrozný a je jako dít sladký,

má lvice záchvvy a nhu matky,

zí stejn v epos jako do pohádky.

Le, nech se oím ztrácí gigantický

v bol moderní neb ve smích homerický,

je nejvtší v tom, že je lidský vždycky.



123

Alfieri.

Syn doby, v které kruhy svými tásti

je ctí a slávou, ohýbati šiji

neb Hc nastavit, velcí když tam plijí,

je zásluhou neb vykoupením vlasti;

Syn doby, která pati bez úasti

na otroky, jak v bolestech se svijí,

a které ideál jest utopií,

cíl tužeb dvor odpadky se pásti;

Syn doby mdlé a chabé, spjaté v nudu,

tvé verše mže pouze ítat v studu.

Co byla nám jen platná revoluce?

Tvé hnvy, velkost pýchy tvé i síly

kéž uiní, schopnými bychom byli

jen cítit pouta, jak nás ežou v ruce.
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Manzoni.

Ten velký kmet jest vtší, nežli zdá se

nám, kteí žijem v dne všedního shonu,

on nestaral se zvedat taj clonu,

on prost vil a se koil kráse.

A proto vládne souzvuk v jeho hlase

a jeho zpv je roven zpvu zvon,

dnes cizí by byl srdcím milion,

v své ddictví se vítz vrátí zase.

Však z jeho školy všickni ztratí sázku,

je nesmrtelný genius vždy jeden;

když odchází, tu odhodí svou masku.

Ta letí v dav, ji tisíc chytne rukou,

však darmo ! Navždy zavený je eden

a do krve si darmo pst tlukou.
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Felice Bisazza.

Sfér hudbu jist slyšel, v lidské stesky

mu znla sladkou melodií dtí,

o ráji povst slyšel vyprávti

a v oích se mu vzaly jeho blesky.

A svtem šel a na všem zái^' a lesky

zel, z kvt jeho duši vn letí

jak seste vstíc, by nechtl, musil pti

a vírou zlatit srázné žití stezky.

A zemel. Mezi hvzdy v azur s chvatem

se laný vznesl, v svt víru srázném

bh musil ustát a se v dumy vnoit.

Neb duši jeho plnou nachem, zlatem,

on sklamat nemoh' všehomíra prázdnem,

a jemu k vli musil nebe stvoit.
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G d t h e.

Než ty jsi byl snad vstanou pvci vtší,

však sotva vtši vstane mudec sladký,

jenž v souzvuk zladil ducha i vzdor látky

a v orlim vzletu lidskou mluvil eí.

Tvá píse unáší, však víc též léí,

tak mílo u tebe jak v klín matky,

a jaks dl sám »dny krušné, plesné svátky«,

to práv život, všem jenž stejn svdí.

Kde Byron lkal a zoufal sok všem lidem,

tys pozoroval jen a kreslil s klidem,

dd budoucnosti a syn antiky.

Nech práce vku tvého bude rumem
nad svta pouští a nad moí šumem,

Faust vzpne se vždy jak vnost veliký

!



127

Ibsen.

Brand s Gyntem ! V obou lovk žije celý.

Brand vle nejvyšší, jež ztvrdla v kámen,

a obraznost Gynt, jejiž dsný plamen

tim víc osvtlí jícen strže ztmlý.

Své dob oba v líc upen zeli,

jak jí — vysch' v srdci soucitu jim pramen,

a v nebe hmí to stem obrovských ramen

a v propast kácí trup se zkrvavlý.

A heros naposled je velký šibal,

jenž ped sobectví hnusnou modlou kleí,

jenž k vli sob celým svtem hýbal.

A o tom ví neb ne, jen tím je vtší,

že básníkv smích plný žlue smle
jej mrská a v nm lovenstvo celé.
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Cannizzaro.

Ve slunný jih, kde nhou všecko bují

a rozplývá se v smír a smavé snní,

v hry lásky první vnes* on zamyšlení

a v žalm slavný zpv dl : Pochybuji

!

A v jeho písni, v krápníkové sluji,

se stídá noc a ostrý záblesk denní,

a kde se mlha nad propastmi pní,

tam andlov zlatým kídlem plují.

A z moe, jehož zpv on denn slýchá,

mu v duši hudba, hloubka, svtlo padly,

bou, vichice i snivá nha tichá.

Má všecky rozmary, jež moem hrají,

on rhytmy, ono skal se houpe bradly,

to perly v sob — on zas krásu tají.
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Alberto Róndani.

Jak velkou eku, jež v svém bouném
vše odnáší, rvouc beh i ke snt,

on pod umni stromem sed v stínu

kol sebe nechá hmít a bouit svt.

Jen ob as v jeho sklonn prohlubinu

se s perlí písn vždycky vrací zpt,

a jeho píse podobá se vínu,

jež sládne více pod perutí let.

A v práci písné nad starými mistry

se chýlí nadšenec a kritik bystrý,

vždy cílem umní mu, nikdy sláva.

A v radosti, již tvrí práce skytá,

plá jako Dryada, jež v stromu skryta,

vždy Musa jeho moderní a zdravá.

hnu

Vrchlický, Sonety samotáe.
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Joséphin Soulary.

Tak tiše zpívá svj zpv cikady

ve krátkých notách, ostrý, ironický

a pi tom vždycky hhiboký a lidský,

až hledí v duše taj a záhady.

Ženského srdce rozmar, nápady,

i krásných oí pohled démonický

zná v píse tkát, i smích, pro který vždycky

klesáme k sliným nožkám bez vlády.

Sám lovec nosí znlek plné brašny,

z nichž amor jemu brousí ostré šípy

a polibky pro díví ústa smavá.

A co provádí tento mumraj frašný,

zpv jeho stásá na t kvty Hpy:

to lidská struna znít v nm neustává.
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Gustave Moreau.

»Odi profanum vulgus« každým tahem

zní z tvého šttce, veHký a velý
jenž vk pradávných svt kresli celý

v despot šklebu, v žen objetí nahém.

Hle, Salomé, žár vášn v oku vlahém,

ped Herodem jak kepí svj rej smlý!

Jak jaro básnil Sandro Bittocelli,

svt zaíná ti za skutena prahem.

Odi profanum vulgus ! duše cizí

z tvých barev dýše opojná a snivá,

jak Orfeova píse velká, ryzí.

I chápu, necháš dav, jenž kol se žene,

tvá duše do hvzd upen se dívá

k rtm vné sfingy kidlo naklonné.
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Puvis de Chavanne.

O velké obzory, ó gigantické

hor obrysy, v jichž klinu život r}'zí

ve, velká eka pichází a mizi,

vzduch vn jest a vše tu harmonické.

Muž, dit, žena— všecko ryze lidské,

prs jako kvt se dere voln z izy,

a život seje a smrt stejn sklizí

vše ve pohod víc než homerické.

O miste, jak jsi postih' v dob \'avy

tu istou linii, jež jako vlna

jde asou rouch a gloriolou hlavy!

V té všednosti, v tom blát a v tom shonu

jak duše tvoje, pouze svtla plna,

ten chytla klid a jas, tu nhu ton!
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Pierre Loti.

Alžiru dusný žár a tpytnou špínu,

neznámé poušt nekonených moí,

lesk velkých západ, tpyt bájných zoi

i meetii chlad svatých Moslemín

V tvé prose vidím a vždy vetchou ttinu

vtom lovka, jenž trpí, vášní hoí

a roven Mazeppovi na hbet oi,

své touze, pivázán svou pyká vinu.

A žen\', bizarrní tropické krásky,

jak ada pelud se snují kolem —
ó hloubko velké, nesmrtelné lásky!

O nekonené, smutné meditace

na pustém behu, opíti se bolem

až na smrt div, mysticky a sladce I



in-t

. Paul Verlaine.

Jak Faust když v strašné zoufalosti divili

po mystické fióle smle sáhnul,

mj duch, jenž po novém jen žizni práhnu]

se na tvém verši zotavi a silí.

V tom svt, jenž se potácí a šili,

když Satan úzkostí mi hrdlo stáhnul,

nad záhad t když píliš jsem se nahnul,

tvj zvoní verš jak zpv zbloudilé víly,

Jak alleluja tch, kdo živi duchem

jdou v rukou lilje v svt kráse hluchém

za stopou hvzd, kde mizí dráha mléná.

Jdou v dtech nevinnosti, v panen touze

výš v ether istý, po msíce prouze,

kde v zpv jich padá hymna nekonena!
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Mickiewicz.

(Polákm v Paiži ke dni narozenin básníkových.)

Duch letí k Vám, jenž dnes na behu Seiny

slavíte Litv^y velikého syna,

jej, jehož jméno v jeden celek spíná

vše slávské svtem rozptýlené kmen}'.

On v stejné pýše pes vše as zmny
ní v mysli všech a jako kehká ttina

jest malomocná ped ním sláva jiná.

Kde zpívá on, me všecko bez ozvny.

Nad mramor, nad bronz, jejž mu vztyit chcete,

on v srdcích trní, jako kolos bájný

ní v duší obzoru^ kam jen se hnete.

Zpv jeho lotos vdkuplné krásy

a síly, že kdo pochopí ho, tajný

cit blaha v srdci má pro phšti asy.



i^

n.

O jist právem naz\Val se Adam
on, pn^í otec poesie Vaši,

pln úcty, lásk\' k nmu zrak se vzna^i,

pln úctj", lásk}^ k nohám zpv mu skládám.

Stál v^ ele duch nesmrtelných adám,
zrak všti upíraje v píští blažši

a svt}' myšlenek, a co je dražší,

i svt}^ in kísil mjTÍadám.

A jestli národ ped ním skláni hlavu,

co básník ped tím jménem íci mže,
jimž vše se mní v nesmrtelnou slávu?

Co hvzdy nebe? Co jsou zem rže?

V nm sphH'á vše nejkrasšim ve souzvuce,

v nm básník s národem idou ruku v ruce.

*5P
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ULTIMA THULE

Pkof. Eu. Albertovi





P a t m o s.

Svj Patmos každý má ; na behu moe
já prožil svj, když kalnou vlnou lítal

pochmurný vítr, Orion co ítal

hvzd rozptýlené stádo po obzore.

A lidskou nadj, radost, štstí, hoe
já všecko objal, vším se chvl a zmítal,

až s plesu výkikem jsem znaven vítal

tvj na východ bleskný háv, ó zoe I

Tch nocí odlesky v své duši nesu

a zamyšlen když chodím ulicemi,

tož bloudím duchem srázy moských tes.

Dav lidí kolem huí mi jak vlny,

tvj pístav, myšlenko, je písní plný,

a duch mj vstíc mu letí vesly všemi!
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Metempsychosis.

Tak asto zdá se mojí duši špicí,

že vk proudem, nesen kídlem zmny,
jsem vesmírem plul, byl jsem zamyšlený

kdys menhir, vlna, strom, pták zpívající.

A rzných tchto tvar po stupnici

jsem v lovku pak proci, vyplašený

jak z hnízda pták, v svt padla z duše ženy

má duše trpící a milující.

Dív prost žil jsem. S bolestí však láska

je znamení, že k stupni poslednímu

jsem došel promn svých; jsem bližší cíle:

Juž bu se božství odhaH mn maska

a jasn uzím, co te tuším v dýmu,

neb zcela zhynu v bezdno zpt se chýle.
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Atavismus

Tím pláem nymf, jímž druhdy za Adona

se chvly lesy, posud vzduch se chvje,

a bolem Venuše svt celý stoná

a vtry, slyš, zni píse beznadje!

A plá-li krokus, je-li rže vonná,

to z upomínky zbožné jen se dje,

a lun ustoupí-li mrak clona,

déš slzí boh se to k zemi leje.

A jestli ješt milujicích ústa

si najdou k sob cestu v lásky žáru,

a jestli požitkem zas láska vzrstá:

To pouze vše jest zbytkem síly oné,

jíž mluví božství v kusém antik tvaru,

jak druhdy v kráse celé, bezúhonné.
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Život duše.

Má duše vlastní život; v svta viru,

ve hluku události sama spádá
své sny a dumy, hned svá kidla skládá,

jest jako po dešti kvt tichý v míru.

A náhle rozletí se po vesmíru,

hmí vulkánem a se živly se hádá

a dsn vzkikne! kik ten v prázdno padá,

zní, jak by struna praskla na klavíru.

Z ní obrazy se cizích kraj noí,

jež vidli jsme nkdy v prvním žití,

zná duše ticho pouští, hudbu moí.

A v pralese jak, noha kde se boí

ve shnilém listí, tak i duše cítí

ty vrstvy, z nichž se jádro její tvoí.
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K a d i t el n a.

Jen tenkrát, jestli v uhlí rozžhavené

své zlaté slzy pryskyice roní,

se vznese její duše, která voní

a modrým dýmem ku hvzdám se žene;

Jen tenkrát, jestli srdce roztavené

je bolestí a nad hroby se kloní,

muž ped tvá boha, andlé již cloní,

se v písni vznésti písní vykoupené.

Mj život chrám je, v kterém není boha.

Le na stupních, kde býlí a mech sivý,

mé srdce stojí, kaditelna žhavá.

Ret vzdorný k prosb, k poklesnutí noha,

Jen z kaditelny — nevím, kdo ji živí —
dým vonný písní stoupat neustává.^
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Ultima Thule.

Mez toho svta vždycky dál a dále

jde s lidstva žitím, kruh ten obrovitý,

v nmž lovk myšlenkami, sny a city

se pohybuje v radosti a žale,

Též s kídly jeho ducha roste stále,

dnes ustupují hor nejzazší štíty

ped lovkem, jenž v centru svta skrytý

v hloub jde jak Dante pekla ve spirále.

A obzor ten se mezi hvzdy šíí

a Thule ultima je báje ztmlá.

Kde zakotví se výprava ta smlá?

O touho nesmírná, kdo tebe sm^íí?

zda hvzdný laur kol vítzného ela,

i vnosti beh, na kterém smrt hýí?
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Logika djin.

V zm plápol a v láze sirných var
bh svrhl pyšné duchy, volným elem
jenž chtli vznést se, vným trpitelem

se svíjel každý v zatracení spáru.

Sbor gigant Zev srazil do Tartaru

;

pro vné asy nad skiveným tlem
skal trí spousty ve žalái ztmlém,

než v sláv Olympu jsou vtší v zmaru,

A Lazar úpl u boháe dveí,

a Hebrej slintal pod Aegypta jhem

a Helot s Páriou žil roven zvi.

Všech osud týž a skoro srdce ví,
že vítz, bohem a neb lovkem,
svou velkost pádem obti své mí.

Vrchlický, Sonety samotáe. Iv
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Salv-, lucru.

Žhne slunce, zrak se darmo vzpíná k moi,

to jako výhe, vítr nezavane,

jak žhavé olovo to s výše kane

a noha v bílý, horký prach se boí.

Jak neúprosn modré nebe plane

nad ulicí, v klín jeho jak se noí

tlum sloup, portiky jsou vykládané,

jak bílý plamen mramor jejich hoí.-

Nad atriem jest nápis z mosaiky:

ó salv, lucru ! ped mým zrakem prchá

svt antických 'sn luzný, nžný, rosný.

Za peníz všecko : laur i díví rtíky,

mn zdá se lovenstvo býti mrcha,

již sup rve nitro — mamon neúprosný.
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Anachoreti.

O chmurni anachoreti, jimž ptáci

chléb nosih', schýleni nad propasti

jenž o lepší jste cizi snili vlasti,

jimž pi^ešel den o postu, v žalmech, práci.

Jimž sny plnili mloci, orli, draci;

jak asto básník vroucí ve úasti,

když touží lanou duši tajem pásti,

se nad vámi rád v bezdné snní ztrácí!

Jak asto ze života pusté vavy,

z kramáských mst a ze salonu smsi
za vámi prchá, vaším žije bolem

!

Kest samoty jak cítí plápolavý,

je ona duch tvrích druhým pólem.

O skalin vrcholy, ó moe, lesy

!
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Zlatý prach.

Jsem v jizb sám, pivenou okenicí

hle, prachu sloup se prodírá a tese,

i zavru oi a sním, že jsem v lese;

jak strom šum zní hluk mi na ulici.

Jen v^ prachu jiskr}' zlaté, tancující!

Za každým atomem se zrak mj nese,

a myslím: Stejn, jak ten prášek hne se,

též pluji bezdnem svty putující;

A myslím dál, že jsem tu bohem malým,

jak v hvzdy on já v zlatý prach se halím,

ty hvzdy jednou budou také prachem

;

A moje sny jsou rovnž jen prach zlatý,

v mou duši s ela poesie svátý,

když s ráje spla na zem v letu plachém.
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Své mladosti.

Já pochoval té bez hlaholu trub,

ó mládí, dobo sn a vidin vratká,

jen plodné práce bylo jsi mne matka,

v tom stejný byl mi žiti líc a rub.

Pták v mranu hýká, je to laný sup,

as nazývá se, honba bude krátká.

na kvty moje padla jinovatka —
a sotva za to stát bude ten lup.

Sn oblak záhy rozplynul se ružný;

co hrd svým zvu : pohled v oko lásky

a pevný cíl vk teprv dal mi mužný.

A ony, jichž se každý leká, vrásky,

mn byly kolébkou, zkad v novém kvtu
mj souzvuk povstal, klid a soucit k svtu.
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Jen hloubej I

Jen hloubej ízni, hioiibéj, at to bo]i.

tvé srdce snese to a svét z\^k hnisu,

i hrozen musi rozdrcen být v lisu,

než v zlaté iši tryskne ve plápoly.

ísi pouze klasem v lidstva velkém poli,

jen arabeskou v jeho chrámu vlysu,

nuž poj se k celku, v tváe tvoji rysu

;

bu klid, jenž vznáši se jen nad vrcholy I

Snad tisíc let mumie spala v klidu,

tecf našH ji a zas je nim svétu.

sta rukou k vli ni se hýbá v reji.

Když v byssus kladii niitvuu v mládí kvtu,

tu zeli pouze velkou jeji bídu.

Snad v hvzdách nad tím smje se duch její.

b
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V ped!

Ne, více nesmi náku jedno slovo

práh ret pejit, umnim jež vzaty

v žár prorocký svj h\'mnus pely s\'atýl

Ty nesmis lkát, má pisni, sirá vdovo!

Vped! buduj dále, co je nehotovo,

spj v žalu netenosti hloub vrýt paty,

svým elem rozeit hvzd písek zlatý!

Být žebrák, bylo vno Homerovo.

Svt snm se smje a jen žádá iny,

ty zoi sij a jitro v jeho stíny,

ty jásej, hímej, když on mdlý a líný!

A za tvou snahu, za tv^ou dlouhou práci

máš onen pocit, jímž svt neodplácí,

tu volnost ptáka, v ether kd}'ž se ztrácí.
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Kruhy v duši.

Jak na stromu jsou také léta v duši;

jen ízni do pn, co tu kmitne kruh!
ty sedají kol sebe vždy druh k druhu,

co v kru spjaté srdce Dryad buší.

Tys jako strom, v, as ím tebe zkruší,

ta moudrost hvzdných niv i zemských luh,

ten život, který z tebe dlá sluhu,

co láká slzy tvé i co je ruší

:

To všecko dlá kruhy v duši tvoji

a tmi v ocel tvoje bytost splývá.

By zái^nj blesklo slunce tmi se chmurou.

Jen více žití, a se kruhy rojí

!

Bu tuhý kmen, jen Dryada a zpívá,

tvá poesie, drsnou jeho krou !
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Srdce v smutku.

Jak v ruejich déš s chmurných mraen padá!

Strom patí k nebi v nmé resignaci,

jak troska lod hvozd se v mlhu ztrácí

a skoro k nebi hiou až pustá lada.

Te srdce sami jsme. Jde vidin rada,

jak deštné pruhy mizí a se vrací.

Co's dobylo svou snahou, touhou, prací?

Te poslední tvá nadj v hrob se skládá.

Je smutno. Kdyby aspo vítr kvílil!

Vše v smsi zmateno a svt je šerý.

Kde najít jen, co bylo sn tvých osou?

Déš všedních hodin, chabé srdce, schýlil

kvt odvahy tvé, hyneš bez dvry,
sta krpjí kol — žádná z nich však rosou

!
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Zpátky !

U ráje mého stoji andl, nahý

me v ruce tímá, kolem hlavy duhu,

a kií na mne: »Zpátky k tvému pluhu,

tch víc jak ty, kdož sešli z pravé dráhy !«

A v studu nazpt zrak slzami vlahý

se vracím v jho, všednosti do popruhu

skrá pyšnou kloním, z duše dlám sluhu

a z myšlenek svých duše svoji vrahy.

Jsem lovk všední, úsmv kolem úst

zas mechanicky dlám vše, co teba.

Kdes v dáli andl písní mojich pláe.

Pod snhem myšlenka svj eká vzrst,

zá slunce nad ní chladným svitem skáe

a básník nádennií — pro kus chleba.
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Sply s moem!

Sply s moem! Divoce juž hmí a stená

kol tebe život, vlny výš se valí,

nad nimi tvj let smlý byl však malý,

a rm.utná juž t potísnila pna.

Co z toho, že t okouzlila žena?

že krásy blesky v srdci tob plály ?

Víc bylo jich a lepších! Noc je halí.

Sply s moem, v, že nic to neznamená!

Víc bylo takých pták — boulivák,

a vlna spláchla je — kde jsou jich skeky?

Kol hukot vln jen a chumáe mrak?

Na lepší osud chtít nž jiní? Hoem
svým budeš darmo bít o skály — vky

!

Ó hrdá krpji, sply tiše s moem

!
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Hoc erat in votis.

Já rovnž cíl ml jeden dtsky smlý:

žít sob aspo pár let v žití sklonu

bez trud, všední práce, nudy, shonu,

jen myšlenkám svým tich a osamlý.

Kdes v zátiší, kde hvozdy by se tmly

a eka blýskla skrze mlhy clonu . . .

Jak spl by život jako hudba zvon

a každý den by mj byl dlouhý, celý.

Pár básníkv by mne tam provázelo,

a když by nebe veerem se tmlo,

vstíc plálo by mn ženy mojí elo.

Tak mnoho to a zase pec tak málo;

jsem rád, že nebe to mi v údl pálo,

že celý život se mi o tom zdálo.
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EPILOG.

K své slávé básník by byl apatický,

jsa roven stromu, jenž o listech neví,

co spadly s nho, by dál svoje zpvy

jak ptáe hvízdal vesele a vždycky;

Pirec spolený mu v tom je osud lidský

rád slyší potlesk hmít a nerad hnvy,

a když ne laur, má aspo snítku révy

rád v odmnu za zpv svj bukolický.
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Kdys ovšem za Orfeem všecko splo:

pták, hád, kámen. — Básník doby nové

má skromnjší a pí^ece sladší vno.

Když v cestu tmavou jedno díví elo

plá jemu. — Splnni jste, moji snové,

mn v zpv i srdce patíš ty, má ženo

!

^
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